
 

Memorandum Fietsersbond afdeling Temse 

voor de Gemeenteraadsverkiezing 2018 

De Fietsersbond Temse wil een gemeente waar het aangenaam om fietsen is, waar de 

fiets het normale vervoermiddel is in dorpscentra, winkelstraten, schoolomgevingen en 

woonwijken. Dat kan niet verwezenlijkt worden met een schijnfietsbeleid, maar wel 

door maatregelen te nemen die het fietsen op die plaatsen voelbaar bevoordelen boven 

de gemotoriseerde verplaatsingsmiddelen. 

Om dit geleidelijk, maar toch met zekerheid uit te voeren, stellen we voor: 

 Maak een echte, afdwingbare zone 30 in alle centra. Leg brede suggestiestroken aan 

waar drukker autoverkeer is, die “suggereren” dat het normaal is dat fietsers met twee 

naast elkaar rijden. Maak de overblijvende rijloper daar visueel zo smal, dat de straat 

niet meer uitnodigt om sneller te rijden dan 30 km/u. 

 Laat fietsers op kruispunten geen aparte en ingewikkelde rijbewegingen uitvoeren 

alsof ze niet thuis horen tussen het verkeer, maar laat ze de gewone verkeersstroom 

logisch volgen zoals de andere bestuurders. 

 Trek fietsers aan met voorzieningen die het fietsen veilig en aangenaam maken, zoals 

fietsstraten en degelijke fietsstallingen. Hiervoor zullen een aantal parkeerplaatsen 

opgeofferd moeten worden: waar slechts één auto-klant kan parkeren, kunnen 

meerdere fiets-klanten staan. 

 Volg de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen bij de (her)aanleg van 

fietspaden en andere fietsinfrastructuur. 

Ten opzichte van de omliggende gemeenten vormt Temse een onderbreking in de fietsroutes. 

De werken voor het Sigmaplan, en het vooropgestelde resultaat daarvan, zijn daarvoor 

exemplarisch. We vragen betere fietswegen doorheen Temse en denken aan: 

 Het realiseren van de functionele fietsroutes voor woon-werk- en schoolverkeer, zowel 

noord-zuid als oost-west van grens tot grens, met maximale aandacht voor de 

veiligheid en het rijcomfort en rekening houdend met de diversiteit van de gebruikers 

(voldoende breedte, conflictvrije kruisingen, degelijke verlichting, juiste 

materiaalkeuze, onderhoud, ...). 

 Het realiseren van de fietsweg langs de spoorlijn tussen het station en de Beekstraat, 

ter vervanging van de weggenomen fietspaden langs de N16. 

Een gemeente inrichten op de maat van fietsers en voetgangers heeft alleen maar voordelen: 

 De beschikbare ruimte wordt efficiënt gebruikt. 

 Er is meer leven en meer sociale verbondenheid op straat. 

 Het verkeer is veiliger, rustiger en overzichtelijker. 

 Winkelstraten worden toegankelijker waardoor een welvarende middenstand ontstaat. 

 De lucht is schoner, er is minder lawaai, de mensen zijn gezonder. 

Kortom, de algemene leefkwaliteit stijgt en de gemeente wordt aantrekkelijk. 
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